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R á ð s te v n a - F ø ro y a r
e ftir á r 2 0 00!!!
Oddagrein
IKKI kann sigast annað enn, at hetta er
ein sera hendingarrík tíð á so nógvum
økjum - á tí politiska - á tí vinnuliga og á tí
mentanarliga. At vit stevna móti eini
nýggjari øld ger tað tí eisini heilt náttúrligt
at taka samanum - í hvussu er hvat hetta
seinasta 10 ára skeiðið hevur givið og
lært okkum - og hvussu vit við m.a. royndum og vitan frá hesum skeiði seta út í
kortið av nýggjum. At vit runda eitt ártúsund skuldi verið eitt einastandandi høvi
til nettup at steðga á og seta spurningar spumingar, sum m.a. hava sín uppruna í
ti farna men sum so sanniliga eisini og
ikki minst skulu spretta fram í tí vit fáast
við her og nú.
TOSAÐ verður um og arbeitt verður við
at orða ein mentanarpolitikk. Tað sama
er galdandi fyri viðurskifti okkara við Danmark og umheimin. Og á vinnuøkinum
verður verður roynt at finna nýggjar leiðir,
soleiðis at viðkvæmi búskapur okkara fær
fleiri bein at standa á. Og her hevur verið
tosað um og arbeitt við kunningartøkni,
oljuvinnu o.a.
VIT hava áður á hesum stað mælt til, at
føroyskir myndugleikar saman við Norðurlandahúsinum tóku stig til eina ráðstevnu,
har vit viðgjørdu avleiðingarnar, sum ein
komandi oljuvinna fer at hava á samfelag
okkara. Vit vilja fegnir endurtaka hetta
men samtíðis fara eitt stig víðari og skjóta
upp, at tað í heyst ella í vetur verður hildin
ráðstevna í Norðurlandahúsinum í eitt
vikuskifti ella kanska í eina heila viku, sum
rætt og slætt ber heitið: „Hvat vilja vit eftir
ár 2000!!!“ har vi leggja upp til eina langtíðarætlan fyri samfelagið Føroyar.
HER kunnu so verða tikin nógv ymisk evni
fram so sum mentanin, vinnulívið og politisku viðurskifti okkara. Hetta kann sýnast
sum at taka munnin ov fullan. Men kortini
er hetta rætt. Tí vit eru við eitt sera týðandi
vega- og aldarmót, har tað at taka størri
ella fulla ábyrgd av okkara egna landi
stendur í hásæti. Hvussu samd ella ósamd vit enn eru um størri sjálvstýri ella
fullveldi, so stendur tað fullkomiliga greitt,
at Føroyar og føroyingar eftir ár 2000
mugu til at seta út í kortið av nýggjum.
Hetta skal ikki skiljast sum, at vit kvetta
við tað fama og vaða út á djúpt vatn. Tað
skal skiljast sum, at vit brúka vit og skil og
royndir til at menna hetta land á øllum
økjum. At vit seta okkum nýggj og rímulig
mál. Og at vit innrætta okkum soleiðis, at
vit kunnu røkka hesum málum. Ein „multi“
ráðstevna hevði kunnað stuðlað nógv
undir hesum.
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Eitt seinkað, men neyðugt
aftursvar til Høgna Hoydal
Hjá okkum politikkamm er
tað sum hjá ollum trðrum, at
tað er ikki alt, ein skal svara
til og ikki alt, ein skal fara til.
Tað vil so vera, at tað fara
nógvar greinar og nógvar attlnningar aftur við borðinum,
panvís tú tú ikki náar at svara.
men sanniliga eisini tí, at tað
er skilabest ikki at svara.
Eg havi nú í eina tíð verið í
tí serstøðu, um ein kann kalla
tað so, at tjóðveldismenn
hava brúkt nógva orku til at
viðgera mítt politiska virksemi, hóast tað nú er ein tíð
síðan, at \it logtingsmenn
fingu summarfrí. Okkurt av
hesum havi eg svarað, okkurt
svari eg ikki, men greinin,
Høgni Hoydal hevði í Sosialinum seinasta leygardag,
kann ikki standa ósvarað.
Høgni Hoydal hevur annars fingið fyri vana. at hann í
heilum leggur aðrar undir ikki
at vita, hvat teir tosa um, ella
hava teir á einhvønn hátt misskilt tað, tað snýr seg um.
Men í greinini seinasta leygardag er hann vorðin offur
fyri egnum dómi.

ein “miskunning”.
Hvat sigur so Høgni Hoydal?
Jú, hann sigur (eg siterii:
“Hóast hesar greiðu linjur,
sum longu eru avtalaðar við
donsku stjómina, misteinkiligger føroyski fólkatingsmaðurin landsstýrið og arbeiðið við Hvítubók. Sigur
seg ivast i. hvussu saklig
Hvíta Bók verður. Hann førir
tey vanligu ósannindini fram.
um at landsstvrið vil “løsrive.
- hellere i dag end i morgen"
Hvat segði so Jóannes Eidesgaard?
Hvat segdi eg so á Fólkatingi? (Eg siteri): 'Statsministeren nævnte i sin redegørelse den hvidbog, som udkommer her i løbet af sommeren. og som skal danne
grundlag for landsstyrets
handleplan og køreplan imod
den færøske suverænitet.
Jeg má skuffe statsministeren. nár han siger, at denne
hvidbog skal danne grundlag
for de fremtidige relationer
mellem Færøeme og Danmark. Landsstyrets planer pá
dette omráde stár krystalklart
"Miskunning ' á Fólkatingi i deres regeringsgrundlag, og
Yvirskriftin Høgni brúkar er det hedder udmelđing af rigseinki minni enn "Miskunning fællesskabet og efterfølgende
á fólkatingi”, har hann púr- oprettelsen af den suveræne
asta út í tóman heim leggur stat Færøeme.
meg undir at hava givið FólkMen jeg er ikke uening
atinginum, donskum politikk- med statsministeren i, at en
arum og almenninginum so objektiv hvidbog, der bedyggiliga miskunning fyri at skriver og analyserer relatibrúka hansara egnu orð.
oneme mellem vores to lande,
í fyrsta umfari hugsaði eg, er det nødvendige fundament
at her ruggar ikki alt rætt. for en fomuftig debat omOrðið "miskunning”. hvat kring sagen med en efterfølmerkir tað? 011 vita vit. hvat gende politisk stillingtagen til
sagnorðið “at miskunna” det fremtidige model for det
merkir, og flestu okkara halda videre samarbejde.
ivaleyst. at “miskunning” var
Men desværre vender deneitt navnorð, sum sipaði til ne sag forkert, fordi første
sagnorðið. A sama hátt sum fase allerede er truffet nemlig
“at kunna" og “ein kunning.” den politiske beslutning, for
Men tað, sum landsstyris- sá senere at gá i gang med en
maðurin leggur meg undir, er, udredning. som selvfølgelig
at eg undir viðgerðini av end- helst skal kunne anvendes til
arøðum hjá forsætismálaráð- at gennemføre den politiske
harranum skal hava givið málsætning.”
Fólkatinginum, donskum politikkarum og almenninginum Hvar er ''miskunningin”?
skeivar og ósannar upplýsing- Harra Høgni Hoydal, hvat er
ar. Ein sera grov skuldseting. skeivt í hesum? Hevur samsum eg sjálvandi upp á tað gongan og ein meiriluti á løgharðasta vil vísa frá mær.
tingi ikki tikið eina politiska
Lat meg beinanvegin bytja støðu? Er kósin ikki sett?
við at siga, at Høgni Hoydal
2. okt. 1998 samty kti Førskal vera meira enn vælkomin oya Løgting við 18 atkv. fyri
til at peika mær á ein stav ella og 12 ímóti fylgjandi uppeitt brot í míni røðu, sum er skot til samtyktar: “ Løg-

Tøkk
Hjartans tøkk fá i tit øll, sum vóru við til at
gera silvurbrúdleypshátíð okkara so minnisríka.
Tøkk fyri gávur, blómur og fjarrit.
Heilsan
Elisa og Einar Waag, Klaksvík

tingið tekur undir við, at
landsstýrið fer undir at fyrireika og taka upp samráðingar við ríkisstjómina um ein
sínámillum sáttmála millum
Føroyarog Danmark st)leiðis,
at Føroyar verða skipaðar
sum eitt land við fullveldi.
Sáttmálim skal áseta karmamar fyri samstarvinum millum londini frameftir.” Haraftrat kom so eitt vnski uni
eitt aðalorðaskifti.
011 vit onnur ivast ikki í,
hvat henda samtykt merkir.
Politiskt er kósin sett tmóti
fullveldi uttan mun til, hvat
Hvítabók sigur. Politiska
støðan er tikin, um henda
samtykt skal takast fyri fult,
og tað skal hon sjálvanđi, og
síðan er arbeiðið við gmndarlagnum (Hvítu bók) farið í
gongd. Hetta er raðfylgjan, tit
hava valt.
Eg royndi í míni røðu at
undirstrika mótsatt forsætismálaráðharranum, at ein hvitbók er besta grundarlagið fyri
einari politiskari støðutakan.
Og tá er raðfy Igjan tann rætta.
Men tað er hon ikki í tykkara
føri. Tað er so tað.
Viðvíkjandi loysingini. tú
nevnir í greinini. so er hatta
eisini tikið úr leysum lofti.
Eg segði (eg siteri): “ Ethvert
forlig ligger altid et sted mellem de to yderfløje. Vi har pá
Færøeme to yderfløje. Sambandspartiet, som stort set
ikke vil ændre noget som
helst. og sá Republikaneme,
der vil have løsrivelsen heller
i dag end i morgen. Men skal
vi opná et forlig, der har
sandsynlighed for bred tilslutning, sá ligger svaret et
sted mellem disse to partier."
Ræðast tit tjóveldismenn
egnan politikk seinastu 50 árini?
Røðan annars.
Endaliga vil eg siga, at røðan
hjá mær var býtt í tveir partar.
Annar, tann minni, snúði seg
um marknaavtaluna og hin
um sjálvstýrispolitikkin. Júst
somu evni, sum forsætismálaráðharrin hevði í síni røðu,
sum mín vareitt aftursvar ella
viðmerking til. Einki løgið í
tí, tí annars helt eg meg ikki
til evnið. Viðvíkjandi sjálvstýrispolitikkinum brúkti eg

høvuðsorkuna og talutíðina til
okkara egnu uppfatan av,
hvussu vit frægast kundu
komið víðari. Tað haldi eg, at
eg var fømr fyri uttan at verða
hongdur út av Høgna Hoydal
fyri "miskunning".
Myndin við
fótbóltsdystinum
Myndin, tú brúkti í greinini,
um ein landsdyst í fótbólti var
kanska ikki tann mest hepna.
Tá liðini vórðu sett eftir valið
í tjørvár, tá settu tit okkum út
á beinkin. So vit koma hvørki
at gera mál og enn minni
sjálvmál. Tann møguleikan
eiga tit bert sjálvir.
Djævelen er i detaljen
Apropos raðfylgjuni: Hvítbók/politisk støðutakan ella
øvugt, so kann eg forrestin
vísa til ein grein í Weekendavísini her fyri stuttum. Hon
hevur heitið “Djævelen er i
detaljen.”
Bent Fly vbjerg professari t
Álbr>rg hevur vunnið sær altjóða viðurkenning við at vísa
á, hvussu maktin kann virka í
einum númótans fólkaræði.
Hetta hevur hann gjørt eftir
drúgvar kanningar av stórum
projektum út í heimi og í
Danmark
Lat meg enda hesa grein
við at geva Bent Flvvbjerg
seinasta orðið. “Man træfTer en beslutning, og bagefter gennemforer man sá de
undersøgelser, der viser, at
det er den rette, rationelle
beslutnning, man har
truffet
Jóannes Eidesgaard
fólkatingslimur

t
JOHN SMITH,
Argir
andaðist í hetminum hósdagin 24. juni, 64 ára
gamal.
Jarðarferðin verður úr Vesturkirkjuni sunnudagin
27. junikl. 14.00.
Jórun, Leon, William og M aria

NR. 1 1 9 - 2 6 . JUNI 1 9 9 9

tíðindabia&ia

©©©BgiQoiiirØm

1±

Lesnadur
í Aberdeen
I samband við, at Alex Kemp og Scott C. Styles eru í Føroyum
og halda fyrilestur um oljuvinnu fara teir á føroyamálsdeildini
fróðskaparsetrinum týskvøldið hin 29. juni klokkan 19:30 at siga
eitt sindur um lesnað við Universitetið í Aberdeen.
K ári á R ógvi
og T eitur P oulsen
Teir báðir Alex Kemp,
professari í oljubúskapi. og
Scott C. Styles, lektari í
oljurætti, undirvísa á universitetinum í Aberdeen í
Skotlandi. Tiltakið týskvøldið verður um lesnað
og lestrarviðurskifti í Skotlandi. Nógvir føroyingar
hava nú nomið sær kunnleika við skotsk universitet,
serliga universitetið í Aberdeen. Útbúgvingin er farin
fram bæði sum grundútbúgving, yvirbygningur og
gransking. Aberdeen er ein
stórbýur nær Føroyum, sum
hevur nógvar fyrimunir:
enskt mál, hollar royndir
innan gransking, góð útbúgvingarstøð og ikki minst
er býurin miðstøð fyri
bretsku oljuvinnuna.
Fíggjarmálastýrið saman

við Atlantic Airways og
Strandferðsluni hava stuðlað ferðini hjá teimum báðum oljuserfrøðingunum.
Teir steðga nakrar dagar í
Føroyum, áðrenn teir aftur
halda leiðina til Aberdeen,
har alsamt fleiri føroyingar
nú nema sær kunnleika ikki minst innan ymsar oljuvinnutættir.
Læ rd o m sm ió d e p ilin í
N o rd u rsk o tla n d i

Elsti parturin av universitetinum, King's College,
varð stovnsett í 1495. Tað
var bispurin í Aberdeen,
William Elphinstone, sum
tók stig til at fáa útbúgvið
fólki í norðara Skotlandi.
Sum ein av teimum gomlu
lærdu háskúlunum er Aberdeen millum tey best umtóktu granskingarstøðini í
Bretlandi. Ikki færri enn
fýra granskarar í Aberdeen

hava fingið Nobel heiðursløn, ein í kemi, ein í fysikk,
ein í medisini og ein. Lord
Boyd-Orr, enntá friðarheiðurslønina.
Eitt gott granskingammhvørvi merkir, at teir bestu
innan ymsar fakbólkar tyrpast saman. Harvið fáast tær
bestu fakligu umstøðumar
til eina holla undirvísing. í
1997 vóru 11.000 lesandi
við universiteti í Aberdeen.
Útlendsk lesandi komu úr
94 ymsum londum.
Flestu útbúgvingar eru
skipaðar við grundútbúgving í 3-5 ár, hesar verða oftast nevndar bachelor útbúgvingar. Síðani ber til at
taka styttri yvirbygning, oftast eitt ár. f Skotlandi er ikki
vanligt at taka gmndútbúgving og yvirbygningin
á sama lærustovni. Tessvegna koma flestu lesandi
á yvirbygningunum, nevnd-

ar master útbúgvingar, frá
øðmm lestrarstovnum í
Skotlandi ella úr útlondum.
Eisini er møguligt at
granska og taka PhD ella
aðrar granskingarútbúgvingar. Hesar em sum oftast
trý ár til longdar.
ÚSIJN og Aberdeen
Lesandi føroyingar í Aberdeen eins og aðrarstaðni uttanfyri norðurlond hava
møguleika at fáa skúlagjaldið goldið ígjøgnum
USUN skipanina. Allir
hægri skúlar í Bretlandi
krevja gjald frá teimum lesandi og kann hetta vera
millum 5.000 krónur og
70.000 krónur, alt eftir hvat
skeið talan er um, og hvør
tann lesandi er. ÚSUN letur
upp til 60.000 krónur fyri
skúlagjald, so í flestu fømm
skula næmingarnir einki
gjalda sjálvir. Harumframt

Alex Kemp fer al halda fyrilestur um lesnað í Aherdeen
verður sjálvandi eisini
ískoytisstuðul frá SU latin.
Ein føroyingur við reyðum
passið skal sum EU-borgari
einans gjalda tað sama sum
skotar sjálvir gjalda, og er
hetta oftast munandi bíligari
enn gjaldið fyri ikki-EUborgarar. Hartil ber til at fáa
sama danska SU, sum fæst
til lesnað í Danmark.

út á føroyamálsdeildina á
Fróðskaparsetrinum týskvøldið 29. juni, har greitt
verður frá universitetinum
í Aberdeen og stuðulsmøguleikunum hjá ÚSUN.

Tey, sum áhugaði em fyri
lesnaði ella gransking í
Aberdeen kunnu leita sær

F y r is le s t u r um o lju b ú s k a p o g o lju ló g
1 læraskúlahøllini hin 30. juni klokkan 19:30 fa ra tveir professarar úr Aberdeen at halda fyrilestu r og svara spum ingum. Teirfara at røda um búskap og lóg i samband við eina komandi oljuvinnunu.
J an M uller
Teír báðir Alex Kemp,
professari í oljubúskapi, og
Scott C. Styles, lektari í
oljurætti. undirvísa á universitetinum í Aberdeen í
Skotlandi. Teir fegnast um
høvið at sleppa til Føroya
bestu ársins tíð at halda fyrilestrar um í samband við
komandi oljuvinnuna í Føroyum.
Fíggjarmálastýrið saman
við Atlantic Airways og
Strandferðsluni hava stuðlað ferðini hjá teimum báðum oljuserfrøðingunum.
Teir steðga nakrar dagar í
Føroyum, áðrenn teir aftur
halda leiðina til Aberdeen.
har fleiri føroyingar nú
nema sær kunnleika innan
ymsar oljuvinnutættir.
Búskapur og Olja
Alex Kemp hevur fylgt
oljuvinnuni síðani hon tók
seg upp í Skotlandi. Frá
fyrsta degi legði univ-ersitetið í Aberdeen seg eftír at
fylgja vísindaliga við virkseminum í Norðsjónum.
Búskaparárinini eru tessvegna greidliga lýst ígjøgnum eitt longri tíðarskeið.

Sjálvur hevur Alex Kemp
skrivað omanfyri 160 almennakunng jordar vísindaligar greinar innan oljubúskap. Herfyri leit Tony
Blair. forsætisráðharri, honum latin upp í hendi at
granska og skriva søguna
utn olju og gassídnaðin í
bretska Norðsjónum.
Tann nógva vitatnin, sum
universitetið í Aberdeen
hevur savnað um oljuvinnu
og árin hennara á búskapin
hevur givið búskaparfrøðingunum nógva at gera við
at ráðgeva virkjum og londum innan oljuvinnu. Til tess
at samskipa ráðgevingina er
eitt virkið, AUPEC, stovnað
at samskipa konsulentvirksemið, sum universitetið
veitur kring allan heim.
Eisini í Føroyum hava
IxkI verið eftir AUPEC, har
Alex Kemp er nevndarlimur, sum hava lagt oljuráðleggingamevndini lag á í
samband við oljuskattaskipanina. Royndir hava víst, at
besti skattingarhátturerein
vinningsskattur, heldur enn
framleiðslugjald, tí hetta
økir um áhugan at leita eftir
nýggjum oljuleiðum.

Lóg og ræ ttu r
Scott C. Styles hevur drúgvar royndir innan oljurætt,
hevur bæði starvast við hesum lógarøki í Dundee og í
Aberdeen. Oljurættur er ein
samanrenning av ymsum
lógargreinum. ið hava týdning fyri oljuvinnuna. Talan
er bæði um altjóðarætt
(marknaðarspumingarl. almennan rætt (loyvi. trygd),
avtalurætt (samstarv), og
aðrar lógartættir, sum fáa
sína serligu nýtslu á oljuøkinum.
Ein spumingur, sum hevur serligan áhuga innan
oljurætt, em trygdar og umhvørviskrøv. í Bretlandi var
ov lítið gjørt við henda
spuming frá byrjan. Ov
vánalig trygdarviðurskifti
førdu við sær ta syndarligu
Piper Alpha vanlukkuna.
Síðan óhappi, ið kostaði
omanfyri hundrað fólkum
lívið. vórðu trygdarkrøvini
almikið herd og umhvørvisfyrisitingin var skild frá
oljufyrisitingini til tess at
forða fyri, at landsins ynski
um framleiðslu og skattir
skuldi føra við sær slakkan
av trygdarreglunum.
Flestu minnast rokið, sum

stóðst av Brent Spar pallinum. tá hann skuldi riggast
av. Ætlanin var at søkkja
hann á djúpum vatni. og var
hetta av serfrøðingum mett
at vera besta loysnin. Umhvørvisfelagsskapir fingu tó
steðga ætlanim, og verður
tí pallurin tikin sundur á
landi og endumýttur til onnur endamál.
Hesir spumingar verða
millum evnini. sum nortið
verður við í fyrilestrinum
um skipan av íógarverkinum í samband við oljuvinnuna.
Fø ro y in g a r lis ið í
A b e rd e e n

Stigtakaramir em tveir ungir føroyskir lesandi í Aberdeen, Teitur Poulsen, sum
er liðugur at lesa olju- og
búskaparfrøði (M.A.), og
Kári á Rógvi, sum eftir
lokna løgfrøðiútbúgving
hevur lisið LL.M. innan
vinnu- og oljulóg. Teir báðir
hildu. at føroyingar eiga at
gerast kunnugir við tær
royndir. skotar hava gjørt.
síðan oljuvinnan tók seg
upp hjá teimum. Samstundis eiga føroyingar at umhugsa at lesa í Skotlandi. tí

Skotland hevur gott orð á
sær innan útbúgving á økjum av týdningi fyri føroy-

ingar. og málsliga er tað
eisini ein stómr fynmunur
at lesa á enskum.

OLJUFYRILESTUR
Mikudagin 30. juni 1999 halda Alex
Kemp. professari í oljubúskapi. og
Scott C. Styles, lektari í oljurætti Almennan fyrilestur og svara spurningum um eina komandi oljuvinnu í læraraskúlahøllini
Fyrireikarar: Teitur Poulsen og Kári á
Rógvi
KUNNINGARFUNDUR
Týsdagin 30. juni 1999 siga Alex
Kemp, professari í oljubúskapi, og
Scott C. Styles, lektari í oljurætti frá
um um møguleikarnar hjá føroyingum
at lesa við uneversitetið í Aberdeen
Á Føroyamálsdeildini á Fróðskaparsetrinum
Fyrireikarar: Teitur Poulsen og Kári á
Rógvi

